ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN VĨNH TƯỜNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1887 /UBND-TP
V/v triển khai, thực hiện Nghị quyết số
02/2020/NQ-HĐND quy định mức thu,
miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng
các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền
quyết định của HĐND tỉnh

Vĩnh Tường, ngày 05 tháng 8 năm 2020

Kính gửi:
- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị;
- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.
Thực hiện Văn bản số 810/STP-HCTP ngày 27/7/2020 của Sở Tư pháp tỉnh
Vĩnh Phúc về việc triển khai, thực hiện Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND quy định
mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm
quyền quyết định của HĐND tỉnh. Nhằm đảm bảo việc tổ chức thu, nộp, quản lý, sử
dụng lệ phí hộ tịch đúng quy định Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND ngay khi có
hiệu lực thi hành; UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị
trấn thực hiện:
1. Thực hiện mức thu lệ phí Hộ tịch quy định tại mục II.2.a, b Danh mục,
mức thu các loại phí, lệ phí ban hành kèm theo Nghị quyết số 02/2020/NQHĐND được Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc khóa XVI, kỳ họp thứ 17 thông
qua ngày 17/7/2020. Tiến hành niêm yết mức thu, miễn, giảm phí, lệ phí tại nơi
tiếp nhận yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính để người dân, tổ chức biết và thực
hiện.
2. Thực hiện nghiêm túc việc thu, miễn lệ phí hộ tịch cho các đối tượng
theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 3 Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND. Cụ
thể, chỉ miễn lệ phí Hộ tịch trong những trường hợp:
+ Đăng ký hộ tịch cho người thuộc gia đình có công với cách mạng; người
thuộc hộ nghèo, người khuyết tật;
+ Đăng ký khai sinh, khai tử đúng hạn;
+ Đăng ký giám hộ, kết hôn của công dân Việt Nam cư trú ở trong nước.
3. Việc nộp, quản lý, sử dụng tiền lệ phí được thực hiện theo quy định tại
khoản 3 Điều 1 của Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND.

Lưu ý: Đối với lệ phí, cơ quan, đơn vị thu lệ phí nộp 100% số tiền lệ phí
thu được vào ngân sách nhà nước theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 1 Nghị
quyết số 02/2020/NQ-HĐND.
Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch
UBND các xã, thị trấn nghiêm túc thực hiện Nghị quyết số 02/2002/NQ-HĐND
theo đúng quy định pháp luật. Đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của nhân dân;
góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và ổn định an ninh, trật tự địa
phương./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TP.
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